Kalendarz liturgiczny
16 wrzeœnia. XXIV NIEDZIELA ZWYK£A.
Iz 50,5-9a; Jk 2,14-18; Mk 8,27-35
W koœciele gromadzi nas wiara w Jezusa Chrystusa,
którego Bóg pos³a³, aby wybawi³ ludzi od grzechów
i œmierci.
17 wrzeœnia. Poniedzia³ek.
1 Kor 11,17-26.33; £k 7,1-10
Bóg pragnie uczyniæ nas szczêœliwymi.
18 wrzeœnia. Wtorek. Œwiêto œw. Stanis³awa
Kostki, Patrona Polski (Patron m³odzie¿y)
Mdr 4,7-15 albo 1 J 2,12-17; £k 2,41-52
Otoczmy modlitw¹ m³odzie¿, aby trwa³a w
przyjaŸni z Panem Bogiem.
19 wrzeœnia. Œroda.
1 Kor 12,31-13,13; £k 7,31-35
Ta j e m n i c a C h r y s t u s o w e j o b e c n o œ c i w
Najœwiêtszym Sakramencie wymaga od nas
szczerej i prostej wiary. Trudno ogarn¹æ j¹ ludzkim
rozumem, dlatego przychodzimy, by przyj¹æ j¹

aktem pokornego zaufania.
20 wrzeœnia. Czwartek. Œw. Mêczenników:
Andrzeja Kim Taegon, Paw³a Chong Hasang i
Towarzyszy.
1 Kor 15,1-11; £k 7,36-50
Ka¿da karta historii chrzeœcijañstwa przypomina
nam o niezliczonej rzeszy mêczenników, którzy
swoj¹ krwi¹ przypieczêtowali wiarê w Chrystusa.
21 wrzeœnia. Pi¹tek. Œwiêto œw. Mateusza
Aposto³a i Ewangelisty.
Ef 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13
Wspominamy ¿ywoty œwiêtych i poznajemy ich
drogê do œwiêtoœci, by znaleŸæ inspiracje dla
siebie.
22 wrzeœnia. Sobota.
1 Kor 15,35-37.42-49; £k 8,4-15
Staj¹c w ¿yciu po stronie Chrystusa i czyni¹c
nasze serca Jego uprawn¹ rol¹ pragniemy
przynosiæ tylko dobre owoce.

A Ty i Twoja rodzina, czy ju¿ poprosiliœcie o odprawienie Mszy Œwiêtej za siebie, za swoj¹
rodzinê, o zdrowie, b³. Bo¿e w rodzinie, Mszê w rocznicê urodzin i w rocznicê œlubu?... Czy
pamiêtaliœcie te¿ o zamówieniu Mszy Œwiêtej za swoich bliskich zmar³ych?
Wiedz,¿e zamówiæ i ofiarowaæ Mszê Œwiêt¹ jest najwiêkszym i najpiêkniejszym podarunkiem
dla tych, których kochasz.

Og³oszenia

*

1. „Za kogo Mnie uwa¿acie?” Takie pytanie
postawi³ Chrystus Aposto³om, a dzisiaj nam.
Ostatecznym sensem ¿ycia? Têsknot¹ i
nadziej¹? Wielkim Obecnym? Nieustannym
wezwaniem? Trosk¹ Ostateczn¹? Mi³oœci¹,
która wiêcej oznacza ni¿ to s³owo?
No w³aœnie... Kim On dla mnie jest?
2. Koœció³ rozpoczyna dziœ kwartalne dni
modlitw. Na pocz¹tku roku szkolnego i
katechetycznego poleca w tej modlitwie
m³odzie¿, dzieci i wychowawców. W
osobistej modlitwie w³¹czmy siê do tego
wa¿nego wo³ania Koœcio³a.
3. Dziœ w Polsce obchodzimy Dzieñ
Œrodków Masowego Przekazu. We
wspó³czesnym œwiecie media maj¹ ogromn¹
si³ê, bo zaw³adnê³y wyobraŸni¹ niemal
wszystkich ludzi. Ale to ka¿dy z nas bierze na
siebie odpowiedzialnoœæ, jak wykorzysta
myœli, które z nich p³yn¹. Módlmy siê o
œwiat³o Ducha Œwiêtego dla nas i
pracowników mediów, by triumfowa³a

prawda i dobro.Dzisiaj
- Dzieñ Œrodków
Spo³ecznego Przekazu.
4. Dzisiaj na wszystkich Mszach Œwiêtych
prosimy wszystkich o ofiarn¹ pomoc w pracach
prowadzonych w naszej parafii. Ofiary sk³adane
na tacê przeznaczamy na ten szczytny cel. Za
okazywan¹ pomoc i ¿yczliwoœæ modlitw¹ i
sercem dziêkujê.
5. Na Mszy Œwiêtej o godz. 11-tej spotkanie z
rodzicami dzieci do I Komunii Œwiêtej.
Na tej Mszy Œwiêtej tak¿e wrêczenie “Pami¹tek
przyjêcia szkaplerza œwiêtego” osobom, które
przyjê³y szkaplerz. ZAPRASZAM.
6. WSZYSTKIM SK£ADAM SZCZERE
"BÓG ZAP£AÆ" ZA KA¯DY PRZEJAW
TROSKI I ¯YCZLIWOŒCI WZGLÊDEM
PRAC PROWADZONYCH W PARAFII.
7. W nastêpn¹ niedzielê ofiary sk³adamy na
Seminarium Duchowne w E³ku.
8. 17 wrzeœnia - Dzieñ Sybiraka.
9. 17 wrzeœnia - Rocznica napadu Zwi¹zku
Radzieckiego na Polskê w 1939 r.
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14 wrzeœnia w Œwiêto Podwy¿szenia Krzy¿a
Œwiêtego odby³ siê odpust w naszej parafii.
Bardzo serdecznie pragnê podziêkowaæ
wszystkim parafianom i goœciom, którzy
przybyli na tê uroczystoœæ.
Uroczystoœciom odpustowym przewodniczy³ i
homilie g³osi³ ks. dr Tomasz Kopiczko, prefekt
Wy¿szego Seminarium Duchownego w E³ku.
Na odpuœcie obecni byli ksiê¿a z dekanatu: ks.
dziekan dr Jerzy Szorc z Miko³ajek, ks. kan. mgr
Andrzej Bryg z Miko³ajek wraz z wikariuszem,
ks. mgr Dariusz Jasiulewicz z WoŸnic, ks. mgr
Jaros³aw Salikowski z Kosewa.
Wœród goœci na odpuœcie by³a miêdzy innymi
pielgrzymka z Parafii Matki Bo¿ej Ró¿añcowej z
Miko³ajek.
Bardzo aktywnie w uroczystoœciach wziêli

udzia³ uczniowie i nauczyciele ze Szkó³
Podstawowych z Ukty i Krutyni za co bardzo
serdecznie dziêkujê.
Dziêkujê za zorganizowanie procesji
eucharystycznej.
Dziêkujê za dary na odpustowy stó³.
Ka¿demu, kto przyby³ na nasz¹ parafialn¹
uroczystoœæ odpustow¹ - BÓG ZAP£AÆ!
Swoj¹ obecnoœci¹ na uroczystoœci odpustowej
oddaliœmy czeœæ krzy¿owi œwiêtemu. Niech
Bo¿a mi³oœæ nie pozostaje bez naszej
odpowiedzi.
Dziêkujê tak¿e tym wszystkim, którzy mimo
niesprzyjaj¹cej pogody, przybyli na cmentarz na
Mszê Œwiêt¹ w przeddzieñ odpustu, by modliæ
siê za zmar³ych parafian i zmar³ych z rodzin
naszych parafian.

W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
Aposto³ i Ewangelista. Zanim Chrystus go powo³a³,
·
we wtorek, 18 wrzeœnia œwiêty Stanis³aw by³ celnikiem w Kafarnaum. Aposto³owa³ w
Kostka, patron m³odzie¿y polskiej i Polski;
Palestynie wœród ¯ydów. Dla nich miêdzy 50 a 60
·
w czwartek, 20 wrzeœnia œwiêty Andrzej Kim rokiem napisa³ ksiêgê Ewangelii. Wskazywa³, ¿e to
Taegon, pierwszy kap³an koreañski i jego 103 w³aœnie Chrystus jest wyczekiwanym od dawna
towarzyszy, którzy ponieœli œmieræ mêczeñsk¹ w Mesjaszem, ¿e na Nim potwierdzi³y siê
XIX wieku;
starotestamentalne proroctwa i zapowiedzi.
·
w pi¹tek, 21 wrzeœnia œwiêty Mateusz,
Koœció³ domem ¿ycia, wiary i mi³oœci Doœwiadczenie tego czasu œwiadczy o tym, ¿e
List pasterski Episkopatu Polski z okazji II nauczanie religii w szkole sprzyja pe³nemu rozwojowi
Tygodnia Wychowania 16-22 wrzeœnia 2012 r. m³odego cz³owieka. Katecheza wzbogaca nasz
Cd. Wychowanie w mi³oœci do Koœcio³a. W edukacyjny krajobraz o nowe treœci, a tak¿e, o czym
kontekœcie opinii podwa¿aj¹cych wartoœæ nie mo¿na zapomnieæ, posiada silny wymiar
i znaczenie Koœcio³a, coraz czêœciej obecnych w wychowawczy, wnosz¹c w ¿ycie szko³y i jej uczniów
dyskusji spo³ecznej, jest dziœ szczególnie g³êboko zakorzenion¹ inspiracjê oraz motywacjê w
istotne, abyœmy jako ludzie wierz¹cy sami byli kszta³towaniu dojrza³ych osobowoœci. Dzisiaj, u
œwiadomi, czym jest Koœció³ i jak wa¿ne jest progu nowego roku szkolnego, dziêkujemy
nasze miejsce w tej wyj¹tkowej wspólnocie. katechetom za wielkodusznie podejmowan¹ troskê o
Nieocenion¹ pomoc¹ w kszta³towaniu serc m¹dre i staranne wychowanie. Czynimy to tym
m³odego pokolenia jest katechizacja. Od ponad bardziej, ¿e ich wysi³ki nie zawsze s¹ nale¿ycie
dwudziestu lat jest ona obecna w polskich dostrzegane i doceniane. Dlatego po raz kolejny
szko³ach oraz przedszkolach i z powodzeniem apelujemy o zapewnienie w³aœciwego miejsca religii
wspomaga wychowawcz¹ funkcjê szko³y. w nauczaniu szkolnym.
Ci¹g dalszy nast¹pi

I Ty mo¿esz pomóc
Dobroczyñcom naszej parafii sk³adamy serdeczne podziêkowania za sk³adane ofiary
i zapewniam o naszej modlitewnej pamiêci i wdziêcznoœci. BÓG ZAP£AÆ!
Dobrowolne ofiary na budowê domu parafialnego lub na prace przy koœciele mo¿na sk³adaæ
osobiœcie do Ks. Proboszcza, do skarbon w koœciele lub na tacê w kopercie z zapisanym imieniem i
nazwiskiem ofiarodawcy ( je¿eli ofiarodawca zastrzega sobie anonimowoœæ z dopiskiem
“anonimowo”), b¹dŸ na konto: Parafia rzym.kat. p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a Œw. , 12-220 Ukta,
Warm.Mazurski B.S. 15 9364 0000 4001 0001 0373 0001.
Ofiary na budowê z³o¿yli: 1. Bogumi³a i Krzysztof Skrajni (Wojnowo) - 100 z³.; 2. Rodzina Szczêsnych
(Wojnowo) - 150 z³.
Wp³ynê³o - 250 z³. Wydano - 0 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 645 810.09 z³.
Moi Drodzy! Ka¿da, nawet najdrobniejsza ofiara, ale sk³adana z serca i systematycznie, jest wielk¹
pomoc¹, byœmy mogli zrealizowaæ inwestycjê budowy domu parafialnego. Za wielk¹ ofiarnoœæ,
¿yczliwoœæ, serce i modlitwy - BÓG ZAP£AÆ!
Intencje mszalne

Poniedzia³ek - 17 wrzeœnia 2012 r.
8.00 - ..................
17.00 - w 60-te urodziny Ryszarda int. od ¿ony i córki z rodzin¹
Wtorek - 18 wrzeœnia 2012 r.
8.00 - + Jan i Irena Rohra
17.00 - + Henryk Jaworski w rocz. œm., W³adys³aw
i Boles³aw Jaworscy, Marianna Bielewska
Œroda - 19 wrzeœnia 2012 r.
8.00 - + Stanis³aw, Marianna i W³adys³aw Kozio³,
Bronis³awa, Antoni, Czes³aw i Stanis³aw Nikiel,
W³adys³awa Olender
17.00 - + Kazimierz Zêgota w rocz. œm.
Czwartek - 20 wrzeœnia 2012 r.
8.00 - w rocznicê œlubu Ewy i Mariusza Wnuk za
ich syna
17.00 - + Antoni Ruszczyk
Pi¹tek - 21 wrzeœnia 2012 r.
8.00 - .....................
17.00 - + Czes³awa Maciora w 30-ty dzieñ po
œmierci - int. od uczestników pogrzebu
17.00 - + Anatol w 10-t¹ rocz. œm. i Helena Sawiccy
Sobota - 22 wrzeœnia 2012 r.
8.00 - + Czes³awa, Beata i Mieczys³aw Maciora
Na renowacjê koœcio³a: 200 z³ (rodzina Moroz Ukta). Bóg zap³aæ!
Odeszli od nas
Czes³awa Maciora
Msza Œwiêta od uczestników
pogrzebu - 21 wrzeœnia 2012 r.
- godz. 17.00
Adrian Ropiak
Msza Œwiêta od uczestników
pogrzebu - 13 paŸdziernika
2012 r. - godz. 17.00
Wieczny odpoczynek
racz im daæ Panie ...

17.00 - w 15-t¹ rocznicê œlubu Doroty i Krzysztofa
Bugnackich i za ich dzieci
17.00 - + W³adys³aw w rocz. œm. i Agata
Bednarczyk, Stefan, Krzysztof w rocz. œm. i Jan
Rudnik
XXV Niedziela Zwyk³a - 23 wrzeœnia 2012 r.
8.30 - int. dziêkczynna od rodziny Dobrowolskich
8.30 - + Rozalia, Stanis³aw, Zygmunt i W³adys³aw
Sakowscy, Stefan Rudnik
8.30 - + Stanis³awa Go³aœ w 14-t¹ rocz. œm., i jej
rodzice Adam i Konstancja
8.30 - + Robert Krysiak
11.00 - w int. Huberta Sawickiego z racji urodzin
11.00 - + Kazimierz i Stefan Strus
11.00 - + Zygmunt i Zofia Kalinowscy - int. od
córki
11.00 - + Stanis³awa Farys, Helena Filipkowska,
Bronis³awa Farys, Stanis³aw Zieliñski - int. od
córki
17.00 - w 2-g¹ rocznicê œlubu Martyny i £ukasza
Serek i za ich syna - int. od rodziców
17.00 - + Kazimiera Rokoj¿o - int. od sióstr Marysi,
Teresy i Jasi z rodzinami
17.00 - + Czes³awa Maciora - int. od s¹siadów
Deliberandum est saepe, statundum semel
Rozwa¿aæ trzeba wiele razy, postanowiaæ raz.

* Do trwania w prawdzie i dbania o czystoœæ wiary zachêci³ Ojciec Œwiêty
Koœció³ na Bliskim Wschodzie podpisuj¹c posynodaln¹ adhortacjê
apostolsk¹ „Ecclesia in Medio Oriente” w katedrze œw. Paw³a obrz¹dku
grecko-melchickiego w Harissie.
* W pi¹tek 14 wrzeœnia Benedykt XVI rozpocz¹³ podró¿ apostolsk¹ do
Libanu – 24. z kolei w czasie jego pontyfikatu i drug¹ w tym roku. Samolot
„Alitalii” Airbus 320 "Georges Bizet" z papie¿em na pok³adzie wystartowa³
z rzymskiego lotniska Ciampino o godz. 9.45 i wyl¹dowa³ na
miêdzynarodowym lotnisku im. Rafiqa Haririego w Bejrucie o 13.39 czasu
lokalnego (o 12.39 czasu polskiego).
Podró¿ apostolska do Libanu zakoñczy siê dzisiaj. Planowany odlot z
Libanu do Rzymu - godz. 18.30.

* Redakcja Biuletynu- ks. prob. Waldemar Sawicki
*Tel. do kancelarii parafialnej - (87) 425 70 01
* Tel. kom. - 501 511 655
* Adres email: sawicki@parafiaukta.pl
* Tel do ks. Henryka - 507 116 545
F U N D A C J A N A R Z E C Z R E N O WA C J I
ZABYTKOWEGO KOŒCIO£A W UKCIE.
Celem Fundacji jest: - renowacja zabytkowego
koœcio³a pw. Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego w
Ukcie, tj. budynku, jego wnêtrza, ruchomych
elementów wyposa¿enia, a w szczególnoœci
przywrócenie historycznego wystroju koœcio³a oraz
zabytkowej dzwonnicy; - rewaloryzacja otoczenia
koœcio³a; - promocja Koœcio³a i zabytków z nim

Verbum Domini - o S³owie Bo¿ym w ¿yciu i
misji Koœcio³a (Benedykt XVI) cd .
S³owo Bo¿e i zaanga¿owanie w
spo³eczeñstwie na rzecz sprawiedliwoœci
S³owo Bo¿e sk³ania cz³owieka do kierowania siê w
relacjach prawoœci¹ i sprawiedliwoœci¹,
zaœwiadcza o cennej wartoœci w oczach Boga
wszystkich ludzkich wysi³ków, aby uczyniæ œwiat
bardziej sprawiedliwym i bardziej nadaj¹cym siê
do zamieszkania. S³owo Bo¿e ujawnia bez
dwuznacznoœci niesprawiedliwoœæ oraz propaguje
solidarnoœæ i równoœæ. Tak wiêc w œwietle s³ów
Pana rozpoznajemy „znaki czasów” obecne w
dziejach, nie uchylamy siê od zaanga¿owania na
rzecz cierpi¹cych i ofiar egoizmu. Synod
przypomnia³, ¿e anga¿owanie siê na rzecz
sprawiedliwoœci i przemiany œwiata jest zasadnicze
dla ewangelizacji. Jak mawia³ papie¿ Pawe³ VI,
chodzi o to, aby „moc¹ Ewangelii dosiêgaæ i jakby
przewracaæ kryteria oceny, hierarchiê dóbr,
postawy i nawyki myœlowe, bodŸce postêpowania i
modele ¿yciowe rodzaju ludzkiego, które stoj¹ w
sprzecznoœci ze s³owem Bo¿ym i planem
zbawczym”.
Dlatego ojcowie synodalni poœwiêcili szczególn¹
uwagê tym, którzy s¹ zaanga¿owani w ¿ycie
polityczne i spo³eczne. Ewangelizacja i szerzenie
Rok Wiary i m³odzie¿ czyli www.kdm.org.pl
W dniu 11 wrzeœnia, a wiêc dok³adnie na miesi¹c
przed rozpoczêciem w Koœciele Roku Wiary,
Krajowe Duszpasterstwo M³odzie¿y uruchomi³o
swoj¹ now¹ stronê internetow¹ - www.kdm.org.pl.
Strona, poœwiêcona inicjatywom Roku Wiary, ma

* Tel. do organistki - 500595242
* SpowiedŸ na pó³ godziny przed Msz¹ Œwiêt¹
* Adres Parafii : UKTA 19. 12-220 Ruciane Nida
***Informacje o parafii : www.parafiaukta.pl
zwi¹zanych oraz historii; - opieka nad zabytkowymi
cmentarzami ewangelickimi nale¿¹cymi dawniej do
koœcio³a.
Nr konta Fundacji 57 9364 0000 2001 0021 1477
0001
KRS Fundacji 0000420630
Niniejszym pragnê zwróciæ siê z proœb¹ o pomoc w
realizacji zadañ statutowych FUNDACJI.
Adres Fundacji: Ukta 34, 12-220 Ruciane Nida
NIP 849 158 55 79 Regon 281402580

s³owa Bo¿ego powinny inspirowaæ ich
dzia³alnoœæ w œwiecie zmierzaj¹c¹ do
prawdziwego dobra wszystkich, przy
poszanowaniu i promowaniu godnoœci
ka¿dej osoby. Oczywiœcie nie jest bezpoœrednim
zadaniem Koœcio³a budowanie bardziej
sprawiedliwego spo³eczeñstwa, chocia¿ ma on
prawo i obowi¹zek zabierania g³osu w kwestiach
etycznych i moralnych, dotycz¹cych dobra osób i
narodów. Bezpoœrednie anga¿owanie siê w
dzia³alnoœæ spo³eczn¹ i polityczn¹ jest przede
wszystkim zadaniem wiernych œwieckich,
uformowanych w szkole Ewangelii. Dlatego Synod
zaleca odpowiedni¹ edukacjê w zakresie zasad
nauki spo³ecznej Koœcio³a.
Ponadto chcia³bym zwróciæ uwagê wszystkich na
znaczenie obrony i promocji praw ludzkich ka¿dej
osoby, które jako takie s¹ „powszechne,
nienaruszalne i niezbywalne”. Koœció³ dostrzega,
¿e nasze czasy stwarzaj¹ nadzwyczajn¹ okazjê, by
dziêki g³oszeniu tych praw godnoœæ ludzka by³a
skuteczniej uznawana i powszechnie promowana
jako cecha, któr¹ Bóg odcisn¹³ na swoim
stworzeniu, a Jezus Chrystus przyj¹³ i odkupi³ za
spraw¹ swego wcielenia, œmierci i
zmartwychwstania. Dlatego szerzenie s³owa
Bo¿ego s³u¿y umacnianiu uznania i poszanowania
praw ludzkich ka¿dej osoby.
cdn
byæ narzêdziem wspomagaj¹cym poszczególne
oœrodki duszpasterstwa m³odzie¿y w owocnym
prze¿yciu tego czasu. Obok aktualnoœci i
kalendarza Roku Wiary, zamieszczone zosta³y tam
materia³y formacyjne na ka¿dy z trzynastu
miesiêcy Roku Wiary.
cdn

Parafia w Ukcie ma na sprzeda¿ zabudowan¹ dzia³kê gruntu oznaczon¹ numerem
geodezyjnym 328/2 o powierzchni ok. 3970 m2 po³o¿on¹ w Ukcie, gmina Ruciane Nida,
powiat piski. Na dzia³ce posadowione s¹ m.in. budynek mieszkalny o powierzchni
u¿ytkowej ok.80 m2 i dwa gara¿e murowane w zabudowie szeregowej. Cena do
negocjacji.

